
 

ডেট্রয়েট এর COVID-19 

ছ োট ব্যব্সোয়ের ছেব্কু সোরসংয়েপ 

 
 
 

কর্ মচোরীয়ের নিয়েোগ-পূব্ ম পরীেো করোয়িো 

• সকল কর্ মচারীয়ক কায়ের প্রথর্ দিন ডথয়ক পূর্ মর্র্তী 2 সপ্তায়ের ডর্শী 

পুরয়না নে এর্ন একটট COVID-19 পরীক্ষার ডনয়েটটভ ফলাফয়লর 

প্রর্াণ ডিখায়র্ত েয়র্। 

• দসটট অর্ ডেট্রয়েট দর্নারূ্য়লে COVID-19 পরীক্ষার র্ের্স্থা করয়র্ত পায়র। 

কর্ মচারীয়িরয়ক 313-230-0505 নম্বয়র CCCN কল ডসন্টায়র ডফান 

করয়র্ত েয়র্। 

• COVID-19 পরীক্ষাে ডেসর্ কর্ মচারীর ফলাফল পজেটটভ আসয়র্ 

র্তায়িরয়ক কায়ে দফয়র আসার আয়ে ডকান স্বাস্থেয়সর্া প্রিানকারীর কাছ 

ডথয়ক সয়েেরু্ক্ত েয়র্ত েয়র্। 

• পরীক্ষার ফলাফল পজেটটভ েওোর পয়র কর্পয়ক্ষ 10 দিন অদর্তর্াদের্ত 

েওো উদচর্ত এর্ং সংদিষ্ট র্েজক্ত 72 ঘন্টা ধয়র ডকান ওষুধ ছাডাই জ্বর, 

শ্বাসকষ্ট এর্ং/অথর্া েলা র্েথা ডথয়ক রু্ক্ত থাকয়র্ত েয়র্। 

 

 

 

কর্ মচোরীয়ের দেনিক স্বোস্থ্য পরীেো 

• কর্ মচারীয়ির দশফট শুরু েওোর আয়ে র্তায়ির শরীয়রর র্তাপর্াত্রা ডর্য়প এর্ং সংেুক্ত প্রশ্নর্ালাে 

উদিদখর্ত প্রশ্নার্লীর উত্তর দনয়ে র্তায়ির স্বাস্থেের্ত অর্স্থা পে ময়র্ক্ষণ করয়র্ত েয়র্। 

• েদি ডকায়না কর্ মচারী জিদনং-এ পাস না কয়রন, র্তয়র্ ডসই কর্ মচারীয়ক কায়ের এলাকাে প্রয়র্য়শর 

অনুর্দর্ত ডিওো োয়র্ না। 
 

 

 

লেণ প্রকোশ ছপয়ল করণীে 

• েদি ডকায়না কর্ মচারী অসুস্থ েয়ে পয়ডন, র্তয়র্ ডসই কর্ মচারীয়ক দচদকৎসা 

সংক্রান্ত রূ্লোেয়নর েনে ডপ্ররণ করয়র্ত েয়র্। 

• েদি কর্ মচারীটট খুর্ অসুস্থ ডর্াধ কয়রন, 911 নম্বয়র ডোোয়োে করয়র্ত েয়র্। 

• েদি ডকায়না কর্ মচারীয়ক র্াদডয়র্ত পাঠায়না দনরাপি েয়ে থায়ক র্তয়র্ COVID-

19 পরীক্ষাে ডনয়েটটভ ফলাফল না পাওো পে মন্ত ডসই কর্ মচারী কায়ে দফরয়র্ত 

পারয়র্ন না। 



 

অসুস্থ্তো িীনতর্োলো 
COVID-19 সম্পদকমর্ত উপসে মগুদল (ডের্ন জ্বর, কাদশ, শ্বাসকষ্ট, োেদরো, েন্ধ র্া স্বাি হ্রাস পাওো) দর্িের্ান 

রয়েয়ছ অথর্া COVID পজেটটভ ডকান র্েজক্তর সায়থ িীঘ মসর্ে কাটটয়েয়ছন এর্ন ডকউ খদরদ্দার অথর্া কর্ মচারী 

দেয়সয়র্ র্ের্সা প্রদর্তষ্ঠায়ন প্রয়র্শ করার ডচষ্টা করয়র্ন না 

  

 

 

 

কয় োরভোয়ব্ শোরীনরক েরূত্ব ব্জোে রোখো 

• কর্ মচারীেণয়ক অনে র্েজক্তয়ির ডথয়ক ছে ফুট িূয়র থাকয়র্ত েয়র্। 

• দলফটগুদলয়র্ত (এদলয়ভটর) েথােথ সার্াজেক-িূরত্ব র্োে ডরয়খ 

ডলাকেয়নর িা াঁডায়নার েনে স্থান দচদির্ত করয়র্ত েয়র্। 

• কর্ মচারীেণ র্েজক্তের্তভায়র্ দর্টটং র্া সর্ায়র্শ-এ ডোে ডিওোর সংখো 

কদর্য়ে ডফলয়র্ন এর্ং এর পদরর্য়র্তম দর্টটং এর েনে েরু্ র্া অনোনে 

দভদেও কনফায়রন্স-কল করার পদ্ধদর্ত র্ের্োর করয়র্ন। 

• িলর্দ্ধভায়র্ কাে করার সর্ে, ডকান একটট কায়ে েথাসম্ভর্ কর্ 

কর্ মচারীয়ক দনেুক্ত করয়র্ত েয়র্। 

 
 

 

শারীদরক িরূয়ত্বর দনয়িমশনাগুদল অনসুরয়ণ প্রয়োেনীে সংয়শাধন এর্ং পদরর্র্তময়নর েনে 

র্ের্সায়ের র্াদলকয়ির র্তায়ির কর্ ময়ক্ষত্রগুদলর র্ূলোেন করয়র্ত েয়র্ এর্ং োর র্য়ধে অন্তভভ মক্ত 

থাকয়র্: 

• কর্ মচারী এর্ং গ্রােকয়ির র্য়ধে িূরত্ব র্োে রাখা উৎসাদের্ত করয়র্ত ডর্য়েয়র্ত 6-ফুট 

িূয়র-িূয়র দচি তর্তদর করুন। 

• অদফসগুদলয়র্ত 6 ফুয়টর র্ের্ধান দনজির্ত করয়র্ত ডচোর এর্ং ডেস্ক সদরয়ে ডফলুন 

• একসায়থ এক কয়ক্ষ অর্স্থান করয়র্ত পায়র এর্ন ডলায়কর সংখো সীদর্র্ত করুন এর্ং 

কয়ক্ষর আের্তয়নর দভদত্তয়র্ত ডসখায়ন একয়ত্র সর্ মাদধক কর্তেন থাকয়র্ত পারয়র্ ডস র্য়র্ ম 

স্পষ্ট দনয়িমশনা ফলক লাোয়র্ত েয়র্। 

• কর্ মচারীয়ির র্য়ধে 6-ফুট র্ের্ধান রাখার েনে আয়রা েয়থাপেুক্ত স্থান র্ের্োয়রর দর্ষেটট 

দর্য়র্চনা করুন। 

• কর্পয়ক্ষ 60% অোলয়কােলেুক্ত েোন্ড সোদনটাইোর র্ের্োয়রর র্ের্স্থা রাখয়র্ত েয়র্ 

এর্ং ডসখায়ন অর্স্থানরর্ত সকয়লই ডেন সেয়েই র্তা র্ের্োর করয়র্ত পায়র। 

• দনজির্ত েয়ে দনন ডে উপদর্ষ্ট গ্রােক এর্ং িশ মনাথীরা অনোনে ডলায়কর ডচয়ে 6 ফুয়টর 

ডর্দশ িরূয়ত্ব রয়েয়ছন। 
  

 

ভোল স্বোস্থ্যকর অভযোস উৎসোনিত করুি 

কর্ ময়ক্ষয়ত্রর চারপায়শ এর্ন ফলক লাোন ো দনয়নাক্ত কােগুদল উৎসাদের্ত করয়র্: 

• েোন্ডয়শক পদরোর করুন এর্ং কনইু দিয়ে শুয়ভচ্ছা োনায়না দর্য়র্চনা করুন। 

• 20 ডসয়কন্ড ধয়র সার্ান এর্ং পাদন দিয়ে ঘন-ঘন োর্ত ধুয়ে দনন। 

• ো াঁদচ র্া কাদশ ডিওোর সর্ে আপনার র্খু ও নাক টটসুে দিয়ে ডেয়ক রাখুন এর্ং টটসুেটট 

ডফয়ল দিন। 

• গ্লাভস ডখালার পয়র র্া ডকানদকছভ র পৃষ্ঠভায়ে স্পশ ম করার পয়র োর্ত ধুয়ে দনন র্া 

সোদনটাইে করুন। 

• আপনার র্ুখর্ণ্ডল স্পশ ম করা এদডয়ে চলুন। 



কর্ মচোরীরো দেনিক সোর্জমকযোল র্োস্ক ব্যব্িোর করো 

• ভাইরায়সর দর্স্তার ডরায়ধ কর্ মচারীয়িরয়ক কায়ে দরয়পাটম করার সর্ে একটট সাজেমকোল 

র্াস্ক পরয়র্ত েয়র্। 

• কর্ মচারীরা র্াস্কগুদল পুনরাে র্ের্োর করয়র্ত পারয়র্ন েদি র্াস্কগুদল র্েলা র্া ডভো না 

থায়ক অথর্া COVID-19 পজেটটভ ডকান কর্ মচারীর সংস্পয়শ ম না এয়স থায়ক। 

• অনোনে কর্ীয়ির সায়থ ডোোয়োে করার সর্ে র্া অনে ডকান র্েজক্তয়ক সায়থ দনয়ে োদড 

চালায়নার সর্ে কর্ মচারীেণ র্াস্ক এর্ং ডচায়খর সুরক্ষা সরঞ্জার্ পদরধান করয়র্ত েয়র্। 

 

 

জিসোধোরয়ণর রু্য়খোরু্নখ িওেো কর্ীয়ের 

দেনিক N-95 র্োস্ক ব্যব্িোর করো 

েনসাধারয়ণর সায়থ র্র্তদর্দনর্েকারী কর্ মচারীয়ির N-95 র্ায়নর একটট র্াস্ক পরয়র্ত েয়র্। 

কর্ মচারীরা র্াস্কগুদল পুনরাে র্ের্োর করয়র্ত পারয়র্ন েদি র্াস্কগুদল র্েলা র্া ডভো না থায়ক। 

 

জিগণ-কতত মক র্োস্ক ব্যব্িোর 

আপনার র্ের্সায়ের োেোে েনসাধারয়ণর ডে ডকউ প্রয়র্শ করয়ল র্তায়ক র্াস্ক র্ের্োর করার েনে কয়ঠারভায়র্ 

উৎসাদের্ত করুন োয়র্ত কর্ মচারী এর্ং েনসাধারয়ণর অনোনে সিসেয়ির র্য়ধে সংক্রর্ণ ছদডয়ে পডয়র্ত না পায়র। 

 
 

 

 

নক ু নিনেমষ্ট পনরয়ব্য়শ গ্লোভয়সর ব্যব্িোর 

• েনসাধারয়ণর সায়থ দনেদর্র্ত ডর্শা কর্ মচারীরা গ্লাভস র্ের্োর করার পদ্ধদর্ত 

দকভায়র্ দনধ মারণ করয়র্ত পায়র ডসটট র্ের্সায়ের র্াদলকয়ির দর্য়র্চনা করা উদচর্ত। 

• র্ের্সায়ের র্াদলকয়ির এটাও দনজির্ত করা উদচর্ত ডে র্তায়ির প্রর্দর্তমর্ত পদ্ধদর্তয়র্ত 

গ্লাভস ডখালার পর োর্ত ডধাো অথর্া সোদনটাইে করার দর্ষেটট অন্তভভ মক্ত আয়ছ। 

 

নিব্ মোনচত পনরয়ব্য়শ ছচোয়খর সুরেো সরঞ্জোর্ ব্যব্িোর 

কায়ের অংশ দেসায়র্ ডেসর্ কর্ মচারীয়ির অদনর্াে মভায়র্  অনেয়িরডথয়ক ছে ফুয়টর র্য়ধে 

আসয়র্ত েয়র্, র্তায়ির ডচায়খর সুরক্ষা সরঞ্জার্ পরা উদচর্ত। 

 

সযোনিয়টশি এব্ং জীব্োণু রু্ক্ত করো 

• ডেসর্ স্থায়ন অদধক স্পশ ম করা েে র্া োর্তাোর্ত করা েে - ডের্ন িরোর নর্, 

ডরদলং, ঘন-ঘন র্ের্হৃর্ত ড্রোয়রর োর্তল, এর্ং দর্দভন্ন সরঞ্জার্/েন্ত্রপাদর্ত চালায়নার 

েনে র্ের্হৃর্ত উপকরণ - প্রভৃদর্ত কর্পয়ক্ষ প্রদর্ত িুই ঘন্টা পরপর সোদনটাইে 

করার দনের্ চালু করার দর্ষেটট দনজির্ত করুন। 

• পদরচ্ছন্নর্তা কর্ীয়ির েনে একটট করণীে র্তাদলকা র্াস্তর্ােন করুন। 

• দনয়িনপয়ক্ষ, সচরাচর র্ের্োর করা েে এর্ন জেদনয়সর উপদরভাে প্রদর্ত িুই ঘন্টা 

পরপর েীর্াণুনাশক ডর্াছার কাপড দিয়ে রু্য়ছ ডফলয়র্ত েয়র্। 

• োনর্ােয়ন কর্ মরর্ত কর্ মচারীয়ির প্রদর্তটট দশফয়টর আয়ে ও পয়র সচরাচর র্ের্হৃর্ত 

অংয়শর উপদরভাে (দিোদরং েভ ইল, দেোর দশফটার) েীর্াণুনাশক কাপড দিয়ে 

রু্ছয়র্ত েয়র্। 
 

 


