BENGALI / BENGALI
কররোনোভোইরোস ররোগ ( COVID-19)
কর্রেরে
ম
COVID-19 প্রতিররোধ: তনর োগকোরীগণ, কর্চোরীগণ
ম
এবং প্ররয়োজনীয় রসবো কর্ীরের জনয পরোর্র্ ম
কোনোডো জুর়ে, আর্রো COVID-19 এর তবস্তোর প্রতিররোরধ অসোধোরণ পেরেপ তনচ্ছি। তকছু কর্রেরের
ম
জনয এর অর্ হরি
ম
পোরর িোরের চ্ছিয়োকলোরপর সর্য় পতরবিমন বো সীর্োবদ্ধ করো বো এর্নতক তকছু সর্রয়র জনয বন্ধ করো। অরনক
কর্চোরীরক
ম
বোত়েরি র্োকরি বলো হরয়রছ, এবং অনযরের বোত়ে রর্রক কোজ কররি বলো হরয়রছ, আবোর আরও অনযরের
কোরজ োওয়ো চোতলরয় র রি বলো হরয়রছ কোরণ এই প্রোেুভোম রবর সর্য় কোনোডোরক সচল রোখরি িোরের কোজ অপতরহো ।ম
জীবন, স্বোস্থ্য এবং রর্ৌতলক সোর্োচ্ছজক কো কোতরিো
ম
সংরেরণর জনয প্ররয়োজনীয় কর্ীরেররক গুরুত্বপূণ তবরবচনো
ম
করো
হয়। এর র্রধয প্রর্র্ প্রতিচ্ছিয়োকোরী, স্বোস্থ্যরসবো কর্ী, গুরুত্বপূণ অবকোঠোরর্োর
ম
কর্ী, তবেুযৎ এবং প্রোকৃতিক গযোস, এবং
খোেয ও ওষুরধর র্রিো গুরুত্বপূণ পণয
ম
সর্োজরক সরবরোহ করোর জনয প্ররয়োজনীয় শ্রতর্করো অন্তভু ক্ত
ম ররয়রছ িরব এটো
িোরি সীর্োবদ্ধ নয়।
তেও সর্স্ত কর্চোরীরের
ম
বযচ্ছক্তগি জীবরন সোর্োচ্ছজক েূরত্ব এবং স্বোস্থ্যতবতধ অনুর্ীলন চোতলরয় োওয়ো উতচি, গুরুত্বপূণ ম
কর্স্থ্লসর্ূ
ম
হ এবং কর্চোরীরের,
ম
োরো প্ররয়োজনীয় পতররষবো সরবরোহ কররছ , িোরের সুরেোর জনয অতিতরক্ত বযবস্থ্ো গ্রহণ
করো প্ররয়োজন । কর্চোরী
ম
এবং র্রেলরের স্বোস্থ্য সুরেোর জনয এবং কর্রেেরক
ম
প্ররয়োজনীয় পতররষবো সরবরোহ করোর
জনয তনরয়োগকোরী এবং কর্চোরীরের
ম
একসোরর্ কোজ করো প্ররয়োজন।

COVID-19 র্হোর্োরী চলোকোলীন তনরয়োগকিমোরের কর্রেে/বযবসোরয়র
ম
জনয ঝু ুঁ তক-অবতহি তসদ্ধোন্ত গ্রহরণর
তনরেম তর্কোগুতল বযবহোর করো উতচি।

সকল কর্ীরের জনয
সর্স্ত কর্চোরীরের
ম
তনশ্চি কররি হরব র িোরো িোরের কর্স্থ্রলর
ম
সংির্ণ প্রতিররোরধর নীতি এবং অনুর্ীলনগুতল রবোরঝ
এবং রর্রন চরল:

আপনোর হোি পতরষ্কোর রোখুন :
-

কর্পরে 20 রসরকরের জনয আপনোর হোি সোবোন এবং জল তেরয় প্রোয়র্ই ধুরয় রেলুন
তে সোবোন এবং জল নো পোওয়ো োয় িরব অযোলরকোহল-তভতিক হযোে সযোতনটোইজোর বযবহোর করুন
আপনোর রচোখ, নোক এবং র্ুখ স্পর্ করো
ম
রর্রক তবরি র্োকুন
আপনোর বোহুর বোুঁরক কোতর্ বো হোুঁতচ তেন
রলোরকরো র পৃষ্ঠিল প্রোয়র্ই স্পর্ করর
ম
িো স্পর্ মকরো রর্রক তবরি র্োকুন
হযোেরর্রকর পতরবরিম বন্ধুত্বপূণ মহোরির ইর্োরো তেন বো কনুই বোম্প করুন
তনরেম র্ অনু ো ী প্ররয়োজনীয় বযচ্ছক্তগি সুরেোর্ূলক সরঞ্জোর্ বযবহোর করুন।

আপনোর পতররবর্ পতরষ্কোর রোখুন :

-

-

আপনোর রডস্ক, কোরজর পৃষ্ঠ, রেোন, কীরবোডম এবং ইরলক্ট্রতনক্স, কযোর্ ররচ্ছজস্টোর, কীপযোড, তলেরটর রবোিোর্ এবং
রররস্তোুঁরোর রটতবলগুতলরি প্রতিতেন কর্পরে েু'বোর পতরষ্কোর কররি এবং জীবোণুর্ুক্ত করোর জনয উপ ুক্ত পণয
বযবহোর করুন এবং প্রোয়র্ই তে রসগুতলরি র্য়লো েৃর্যর্োন হয় িরব।
র সকল বস্তু জীবোণুর্ুক্ত করোর িরলপেোর্ মবযবহোররক সহয কররি পোরর রসই প্রোয়র্ই স্পর্ করো
ম
ইরলকট্রতনক্স
র র্ন রেোন, কম্পম্পউটোর এবং অনযোনয সরঞ্জোর্গুতল 70% অযোলরকোহল ( উেোাঃ অযোলরকোহল রপ্রপ ওয়োইপ)
দ্বোরো জীবোণুর্ুক্ত করো র রি পোরর।

আপনোর েূরত্ব বজোয় রোখুন :
-

আপতন আপনোর সহকর্ী এবং গ্রোহকরের র্রধয 2 তর্টোর েূরত্ব রোখুন।
রডস্ক, রটতবল এবং ওয়োকমরস্টর্রনর র্রধয েূরত্ব বো়েোন।
এর্ন চ্ছিয়োকলোপ হ্রোস করুন োর জনয তনতব়ে র্োরীতরক সোতিধয বো রলোকরের সোরর্ র োগোর োরগর প্ররয়োজন হয়,
র র্ন টটর্ তর্টটং।
2 তর্টোররর রচরয় কর্ েূররত্বর রকোন র োগোর োরগর তস্থ্তিকোল র্োসম্ভব সীতর্ি রোখুন।

আপনোর তে COVID-19-এর লেণ র্োরক:
-

-

আপতন তে র্রন কররন আপনোর কোরছ COVID-19 র্োকরি পোরর িরব কী কররবন িো জোনোর জনয আর্োরের
স্ব-র্ূলযোয়ন সরঞ্জোর্টট বযবহোর করুন।
এটট গুরুত্বপূণ রম , আপনোর তে কতভড -১৯ এর একটট লেণ ( জ্বর, কোতর্ বো শ্বোসকষ্ট) হয় বো হোলকো লেণ
র্োরক িরব অরনযর কোরছ অসুস্থ্িো ছ়েোরনো এ়েোরি আপনোর বোত়েরি র্োকো উতচি।
আপতন তে কর্রেরে
ম
র্োকোকোলীন এর্নতক তে তকছু হোলকো লেণও তবকোর্ কররন িরব তনরজরক অরনযর
রর্রক পৃর্ক করুন এবং বোত়ে চরল োন, তে সম্ভব হয় পোবতলক ট্রোনচ্ছজরটর ( র র্ন, বোস, রট্রন, টযোচ্ছক্স ) বযবহোর
এত়েরয় োন।
আপনোর স্থ্োনীয় পোবতলক রহল্র্ অর্তরটট ( জনস্বোস্থ্য কিৃপ
ম ে )-এর সোরর্ র োগোর োগ করুন এবং িোরের পরোর্র্ ম
অনুসরণ করুন।
আপতন তে এই সর্রয় আপনোর আতর্ক
ম তস্থ্তির্ীলিো সম্পরকম উতদ্বগ্ন হন িরব কোনোডো সরকোর সহোয়িো
সরবরোহ কররছ।

তনরয়োগকোরীরের জনয
কর্রেরে
ম
COVID-19 এর তবস্তোর হ্রোস করোর জনয নীতির্োলো প্রতিষ্ঠো করুন এবং তনচ্ছশ্চি করুন র এটট কর্চোরীরের
ম
জোনোরনো হরয়রছ এবং রসটো িোরো রবোরঝরছ:
-

COVID-19 র্হোর্োরী চলোকোলীন কর্রেে/বযবসোরয়র
ম
জনয ঝু ুঁ তক-অবতহি তসদ্ধোন্ত গ্রহরণর তনরেম তর্কোগুতল

-

বযবহোর করুন।
COVID-19 প্রতিররোরধর জনয আপতন গ্রহণ কররছন এর্ন বযবস্থ্ো সম্পরকম কর্ীরের এবং আপনোর গ্রোহকরের
জোনোন।

2

-

অসুস্থ্ ক্লোরয়ন্ট বো গ্রোহকরের কর্রেে
ম
রর্রক েূরর র্োকোর অনুররোধ করর সোইন রপোস্ট করুন।
ভোল শ্বোস-প্রশ্বোস, হোরির স্বোস্থ্যতবতধ এবং অনযোনয স্বোস্থ্যকর অনুর্ীলনগুতলরক উৎসোতহি করর সোইন রপোস্ট
করুন।
র খোরন সম্ভব, রটতল-র োগোর োরগর বযবস্থ্ো, সহজ সর্য়সূতচ, প্রসোতরি কোজ শুরুর সর্য়, ইরর্ল এবং
রটতলকনেোরররের র্োধযরর্ সোর্োচ্ছজক র োগোর োগ হ্রোস করোর নীতি এবং পদ্ধতিগুতল সোর্ঞ্জসয করুন।
সর্স্ত অপ্ররয়োজনীয় সভো বো ভ্রর্ণ বোতিল বো স্থ্তগি করুন।
কর্রেরের
ম
এর্ন জোয়গোগুতলর র্ূলযোয়ন করুন র খোরন রলোরকরো এরক অপররর সোরর্ প্রোয়র্ র োগোর োগ করর
এবং বযবহোর করর এবং এই অঞ্চলগুতল পতরষ্কোররর হোর বো়েোন।
কর্ীরো কীভোরব সোর্োচ্ছজক েূরত্ব অনুর্ীলন কররি পোরর িো তবরবচনো করুন, র র্ন রডস্কগুতলর র্রধয েূরত্ব
বো়েোরনো , লোইরনর রলোকজন এবং ওয়োকমরস্টর্নসর্ূহ।
গ্রোহকগণ এবং আপনোর কর্চোরীরের
ম
র্রধয পোরস্পতরক চ্ছিয়ো কর্রনো তবরবচনো করুন, র র্ন আপনোর
প্রতিষ্ঠোরন অনুরর্োতেি গ্রোহরকর সংখযো সীর্োবদ্ধ করো বো রেোরন গ্রোহকরের পতররবর্ন করো। সোধোরণি, রকোনও
র্োরীতরক বোধো নো র্োকরল 2 তর্টোর তবরিে বজোয় রোখো উতচি ( র র্ন তকউতবরকল, রেচ্ছক্সগ্লোস জোনোলো)।

একটট পতরষ্কোর এবং তনরোপে কর্রেে
ম
বজোয় রোখরি প্ররয়োজনীয় সুতবধো এবং পতরষ্কোররর পণয সরবরোহ করুন:
-

হোি রধোয়োর সুতবধোগুতল সরবরোহ করুন এবং কর্রেরে
ম
তবতর্ষ্ট স্থ্োরন হযোে সযোতনটোইচ্ছজং তডসরপনসোর রোখুন
তনচ্ছশ্চি করুন র উচ্চ-ট্রোতেরকর কোরজর রেেগুতল বো ঘন ঘন স্পর্ করো
ম
পৃষ্ঠগুতল প্রতিতেন েু 'বোর জীবোণুর্ুক্ত
করো হয়।
তনচ্ছশ্চি করুন র কর্ীরো িোরের কর্রেেগুতল
ম
পতরষ্কোর এবং জীবোণুর্ুক্ত করোর জনয পতরষ্কোররর সোর্গ্রী
সরবরোরহর বযবস্থ্ো ররয়রছ।
কর্ীরের রপর্োগি স্বোস্থ্য এবং সুরেো তনরেম তর্কো দ্বোরো প্রস্তোতবি রকোনও বযচ্ছক্তগি সুরেোর্ূলক সরঞ্জোর্ সরবরোহ
করুন এবং এটট সটঠকভোরব বযবহোর হরয়রছ িো তনচ্ছশ্চি করোর জনয প্রতর্েণ তেন।

তনচ্ছশ্চি করুন র কর্চোরীগণ
ম
অবগি র্োরক র লেণগুতল র্োকরল িোরের কী কররি হরব:
-

-

অসুস্থ্ র্োকোকোলীন কর্ীরের স্ব-তবচ্ছিিিো সর্র্নম করর এর্ন অসুস্থ্-ছু টট নীতিগুতল তর্তর্ল করুন। এর র্রধয
ররয়রছ কোরজ তেরর আসোর জনয তচতকি্সো সংিোন্ত রনোট স্থ্তগি করো, র রহিু রসটো ইতির্রধয চোপ ুক্ত
স্বোস্থ্যরসবো বযবস্থ্োর রবোঝো হ্রোস করর।
কর্ীরের তে কোজ কররি আসোর জনয জনসোধোরণ পতরবহন বযবহোর কররি হয় িরব সহজ সর্য়সূতচসর্ূহ
তবরবচনো করুন োরি িোরো তভর়ের সর্য়গুতল এ়েোরি পোররন।
কর্ীরের তে কর্রেরে
ম
লেণগুতল তবকোর্ হয় িরব কীভোরব জনসোধোরণ পতরবহন বযবহোর নো করর বো়েী তেরর
র রি পোরর িো তবরবচনো করুন।
কর্চোরী
ম
এবং িোরের পতরবোরবরগরম অসুস্থ্িোর কোররণ বো স্কুল বন্ধ হওয়োর কোররণ অনুপতস্থ্তি বৃচ্ছদ্ধর জনয
প্রস্তুি র্োকুন।
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কোজ-সম্পতকমি ভ্রর্ণ
-

অপ্ররয়োজনীয় ভ্রর্ণ এই র্ুহুরিম হওয়ো উতচি নয়।
র রকোনও আসি অিযোবর্যক ভ্রর্রণর ঝু ুঁ তক এবং সুতবধোগুতল তবরবচনো করুন এবং এর তবকল্পগুতলর র্ূলযোয়ন
করুন, র র্ন স্থ্তগি করো, বোতিল করো বো ভোচু ম য়োল ভোরব অংর্গ্রহণ করো।
েতিগ্রস্থ্ অঞ্চল এবং োিোয়োরির স্বোস্থ্য সংিোন্ত তবজ্ঞতিগুতলর সবরর্ষ
ম
ির্য পরীেো করুন।
আপতন খন কোনোডোর বোইররর রকোনও ভ্রর্ণ রর্রক তেরর আরসন, আপনোরক 14 তেরনর জনয স্ব-তবচ্ছিি কররি
হরব।
আপতন খন কোনোডোর অভযন্তরীণ ভ্রর্ণ রর্রক তেরর আরসন, িখন লেণগুতলর জনয তনরজরক 14 তেরনর
জনয প রবেণ
ম
করুন, র র্ন কোতর্, জ্বর বো শ্বোসকষ্ট।
তে আপতন এর্নতক হোলকো লেণগুতল র র্ন: কোতর্, জ্বর বো শ্বোসকষ্ট রবোধ কররন িরব ঘরর বরস তনরজরক
তবচ্ছিি করুন এবং আরও তনরেম র্োবলীর জনয আপনোর স্থ্োনীয় পোবতলক রহল্র্ অর্তরটট ( জনস্বোস্থ্য কিৃপ
ম রে)এর সোরর্ র োগোর োগ করুন।

প্ররয়োজনীয় শ্রতর্করের জনয কোরজর সোরর্ সম্পতকমি ভ্রর্ণ
-

COVID-19 প্রতিচ্ছিয়ো এবং রেরর্র চলর্োন চ্ছিয়োকলোরপর জনয প্ররয়োজনীয় পণয এবং রলোরকর চলোচল তনচ্ছশ্চি
করোর জনয প্ররয়োজনীয় পতরবহন শ্রতর্ক, র র্ন ট্রোক ড্রোইভোর, ররল বো তবর্োরনর িরের ভ্রর্ণ কররি হরব।
প্ররয়োজনীয় কর্ীরের কোরজর সোরর্ সম্পতকমি ভ্রর্রণর পরর 14 তেরনর জনয তনরজরক তবচ্ছিি করোর প্ররয়োজন
রনই, িরব িোরের লেণগুতলর জনয তনতব়েভোরব প রবেণ
ম
করো প্ররয়োজন, এবং তে িোরো এর্নতক হোলকো
লেণগুতল তবকোর্ করর িরব অতবলরে তনরজরক তবচ্ছিি কররি হরব।

COVID-19 এর তবস্তোর প্রতিররোরধ আর্রো সবোই আর্োরের ভূ তর্কো তনরি পোতর। আরও িরর্যর জনয,
Canada.ca/coronavirus-এ োন বো র োগোর োগ করুন 1-833-784-4397

Canada.ca/le-coronavirus
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