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সামা$জক দূর* এবং .কািভড ১৯ ফ5া6 শীট
িসিডিসর %াফট ৩/১২/২০২০
িডএইচিড %াফট ৩/১৬/২০২০
এই িনেদ5 িশকা8ট নেভল কেরানভাইরাস বা <কািভড-১৯ এর িব?ারেক @াস করার জনB অেনBর
সােথ ঘিনF <যাগােযাগ সীিমত করার জনB সুপািরশ সরবরাহ কের।
সাধারণ সুপািরশ:
- অনBানB বBPQর মেধB কমপেS ৬ ফুট দূরU রাখুন।
- অসুW <লাকেদর এিড়েয় চলুন।
- যিদ অসুW থােকন, Z-িবP[\ হেয় পড়ুন এবং বািড়র <লাকজন এবং ^াণীর সােথ
পার`িরক Paয়াকলাপ এিড়েয় চলুন
- বয়b ^াcবয়b এবং dদেরাগ, ডায়ােব8টস এবং ফুসফুেসর <রােগর মেতা দীঘWায়ী
5
পিরিWিতযুQ <লাকেদর ঝু ঁ িকর কারেণ জনসাধারেণর সােথ উেhখেযাগBভােব শারীিরক
<যাগােযাগ সীিমত করা উিচত।
- ৫০ জন বBPQর <বিশ ইেভj বািতল বা Wিগত কkন। <য <কানও আকােরর ইেভjnিল
<কবল তখনই চািলেয় যাওয়া উিচত যিদ <সnিল দুবল5 জনেগাFo, হােতর ZাWBিবিধ এবং
সামাPজক দূরU রSার জনB িসিডিস িনেদ5 িশকাnিল <মেন চলেত পাের। অিতিরQ
িনেদ5 িশকার জনB www.cdc.gov/coronavirus <দখুন।
- বBPQগতভােব সভা বা সমােবেশর িবকpnিলর ^?াব কkন <যমন <টিলকনফােরPqং,
ভাচr5য়াল সভা বা <রকিড5ং।
+ুল / িশ- য/ সুিবধা:
- বৃহত সমােবশnিলর (<যমন, সমােবশnিল) পুনরাবৃিt @াস কkন এবং ^িত
জনসমাগেমর উপিWিতর সংখBা সীমাবu কkন।
- িমvণ @াস করেত সময়সূচী পিরবত5ন কkন (উদাঃ, ?িxত অবকাশ, ^েবশ / বরখাে?র
সময়)
- আyঃbুল পার`িরক Paয়াকলাপ সীমাবu কkন
- িকছr <স8টংেস দূরU বা ই-লািনং5 িবেবচনা কkন
- পির{ার এবং <যাগােযােগর স|ােনর জনB ^েয়াজেন bুল এবং বিহমুখী
5
Paয়াকলাপnিলর Zp-<ময়াদী বরখা? (<যমন, কম} / িশSাথ}েদর <Sে~ যিদ <Sে~)।
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সহায়তায় থাকার সুিবধাসমূহ, িসিনয়র থাকার সুিবধা এবং ;া<বয়+ িদবস >;া?াম:
- িবশাল জমােয়ত @াস কkন (উদাঃ <•াপ সামাPজক ইেভj) ।
- িমvণ @াস করেত সময়সূচী পিরবত5ন কkন (উদাঃ, অচল খাবার, Paয়াকলাপ, আগমন /
^Wান সময়) ।
- বািহBক কম}েদর সােথ <^া•াম সীমাবu কkন ।
- বািস€ােদর সুিবধার িভতের থাকেত এবং সাধারণ স•দােয়র সােথ ^কাশ হওয়ার
সীমাবuতার িবষয়8ট িবেবচনা কkন।
- দশকেদর
5
সীমাবu কkন, Pƒিনং বা?বায়ন কkন।
- পির{ার এবং <যাগােযােগর স|ােনর জনB ^েয়াজন অনুসাের Zp-<ময়াদী <„াজার
(উদাঃ, যিদ কম}, বািস€া বা „ােয়j অনB <কাথাও বসবাসরত থােক)।
কমAান:
@
- কমWেল
5
vিমকেদর মেধB শারীিরক দূরU বাড়ােনা।
- কােজর সময়সূচী পিরবত5ন কkন।
- কমেSে~
5
সামাPজক <যাগােযাগ @াস (উদাঃ, বBPQগত সভায় সীমাবuতা, িবরিত কেS
মধBা…েভাজেনর জনB সভা ইতBািদ)।
- কম}েদর <টিলেফােনর মাধBেম কাজ করেত উত্সািহত কkন (যখন সxব হয়), িবেশষত
nkতর অসুWতার ঝু ঁ িকপূণ বBPQরা
5
।
- কােজর সােথ স‡িক5ত বৃহত সমােবশnিল সীমাবu কkন (উদাঃ, কম}েদর সভা, কােজর
পের কাযািদ)।
5
- অ^েয়াজনীয় কােজর ˆমণ সীমাবu কkন।
িবBাস-িভিDক সEদায়Fিল:
- Paয়াকলাপ @াস কkন (উদাঃ, <•াপ ম‰লী, ধম}য় <সবা), িবেশষত সংWাnিলর জনB
যােদর বBPQেদর nkতর অসুWতার ঝু ঁ িক রেয়েছ।
- িভিডও / অিডও মাধBেম ইেভেjর অফার িবেবচনা কkন।
- বৃহত জমােয়তnিল বািতল কkন (উদাঃ ৫০ জন বা তারও <বিশ, যিদও ^ািyকতা
স•দােয়র িবেবচনার িভিtেত থােক) বা আরও <ছাট গ্kিপংেয় যান।
- সংWাnিল <যnিল উŠ-ঝু ঁ িকপূণ জনেগাFoেক
5
পিরেবশন কের, ১০ জন <বিশ <লােকর
জমােয়ত বািতল কের।

