
 

সিটি অব ডেট্রয়েি COVID-19 িংক্রান্ত সিয়দেশিা 

আপনার খুচরা ব্যব্সা প্রতিষ্ঠান পনুরায় খখালার জনয 10টি 

ধাপ 

 

 

COVID-19 এর জনয প্রস্তুতি এব্ং করণীয় 

সম্পর্কে একটি পতরকল্পনা তিতর করুন যার্ি 

থাকর্ব্: 

• কর্ েচারীয়দর পরীক্ষা করায়িার পদ্ধসি 

• কর্ েচারীয়দর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্ েয়বক্ষণ পদ্ধসি 

• কায়ের স্থ্ায়ি আচরয়ণর পদ্ধসি 

• বযক্তিগি িুরক্ষা উপকরণ বযবহার পদ্ধসি 

• কর্ েস্থ্ল এবং র্ািবাহি পসরষ্কায়রর পদ্ধসি 
 

 

 

 

তনর্নাক্ত তব্ষর্য় কর্ েচারীর্েরর্ক COVID-19 প্রতিক্ষণ তেন: 

• কর্ েয়ক্ষয়ে িংক্রর্ণ-ডরাধ করার অিুশীলি এবং পসরষ্কার রাখার 

পদ্ধসি। 

• বযক্তিগি িুরক্ষা উপকরয়ণর র্থার্থ বযবহার 

• কর্ েচারীয়দর কায়রা COVID-19 এর ডকাি লক্ষণ ডদখা সদয়ল অথবা 

ডকাসিে-19 সিক্তিি হয়ল অবশযই িায়দর বযবিা প্রসিষ্ঠায়ি োিায়িার 

পদয়ক্ষপ সিয়ি হয়ব 

• অসিরাপদ কায়ের পসরসস্থ্সি কীিায়ব সরয়পািে করয়ি হয়ব 

• লক্ষণরু্ি গ্রাহকয়দর প্রয়বশ কীিায়ব সিেন্ত্রণ করয়ি হয়ব 

 

 
 

গ্রাহকর্ের র্রু্খর র্াস্ক পরা আব্িযক এব্ং গ্রাহকরা অসুস্থ 

থাকর্ল প্রর্ব্ি করর্ি খেওয়া হর্ব্ না এ র্র্র্ ে তনর্েেিনা 

ফলক লাগার্ি হর্ব্ 
 

 

 

 

50,000 ব্গ েফুর্ির খচর্য় খ াি আয়ির্নর 

খোকার্নর খব্লায় 

ডদাকায়ির ডিিয়র ডলাকেয়ির িংখযা 25%-এ িীসর্ি 

রাখুি 



 

50,000 ব্গ েফুর্ির খচর্য় ব্ড় আয়ির্নর খোকার্নর খব্লায় 

• ডকাি সিসদেষ্ট ির্য়ে ডদাকায়ি খসরদ্দায়রর িংখযা প্রসি 1,000 বগ েফুয়ি 

4 েয়ির র্য়ধয িীর্াবদ্ধ রাখুি 

• বেি 60 বছয়রর ডবশী, গিেবিী র্সহলা এবং র্ায়দর দীর্ েস্থ্ােী শারীসরক 

ির্িযা রয়েয়ছ িায়দর ডকিাকািা করার েিয প্রসি িপ্তায়হ কর্পয়ক্ষ 

দুই র্ন্টা ির্ে উৎিগ ে করুি 
  

 

খচকআউর্ির স্থার্ন খ ৌি প্রতিব্ন্ধক স্থাপন করুন, 

খযর্ন খেক্সিগ্লাস ব্া খিতব্ল তের্য় খব্ড়া তেন 

 
 

 

 

 

কর্ েচারী এব্ং খতরদ্দার্রর র্র্ধয িারীতরক েরূত্ব ব্জায় 

রাখর্ি উৎসাতহি করুন 

• ডদাকায়ি প্রয়বশ সিেন্ত্রয়ণর েিয লাইি চালু করুি 

• কাব েিাইে সপকআপ বযবস্থ্াটি ডিয়ব ডদখুি 

 
 

অতধক স্পি ে করা হয় 

এর্ন স্থানসর্ূহ পতরষ্কার 

ও স্বাস্থযসম্মি ার্ব্ রাখার 

ব্যব্স্থা করুন, খযর্ন 

প্রক্ষালন-কক্ষ, খেতিি 

কািে খর্তিন, কীপযাি, কাউন্টার 

এব্ং িতপং কািেসর্ূহ 

 
COVID-19 এর 

তব্স্তার খরাধ করর্ি 

খটারটি খয সাব্ধানিা 

অব্লম্বন করর্  খস 

সম্পর্কে গ্রাহকর্ের অব্তহি করুন। 

গ্রাহকয়দর েিয ডর্াগায়র্ায়গর িার্গ্রী 

ডর্র্ি িাইি বা প্রচারপে তিসর করুি। 
 
 

 

কায েের্চালুরাখারজনযপ্রর্য়াজনীয়নূযনির্সংখযক

কর্ েচারীরাখুন 

সর্সশগাি 

রায়েযর সিব োহী 

আয়দশ 2020-

96 এবং 

2020-97 

অিুিায়র 

সিয়দশ েিাগুসল 

তিসর করা 

হয়েয়ছ। 
 


