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COVID-19: যানবাহন চালনাকারীদের জনয 
সাধারন ননদেে শনা 

 
COVID-19 এর বিস্তার মন্থর করতে জরুবর নয় এমন যানিাহন চালনাকারীতের জনয এই নবিটি সাধারন 
বনতেে বিকা প্রোন কতর। ররাগীতের জনয যাোয়াে িযিস্থা প্রোনকারী বচবকৎসা রকতের ঠিকাোরগণতক 
োতের বনজ বনজ রকাম্পাবনর বনতেে বিকাগুবল অনুসরন করতে হতি। 
 
যানবাহন চালনাকারীদের তাদের ননদজদের এবং যাত্রীগণদক রক্ষা করার সুরক্ষামূলক সতকে তাসমূহ 

 
• কাবি, শ্বাসকষ্ট িা শ্বাস বনতে অসুবিধা, জ্বর, িীে করা, রেবিতে িযিা, গলা িযিা িা স্বাে 

িা গতের অনুভূবে নেুনভাতি হারাতনার মে COVUD-19 উেসগেগুবলর জনয আেনার 
িরীতরর ওের ভাতলাভাতি নজর রাখুন। 

o COVID-19 এর জনয েরীবিে হন: একটি রেস্ট সাইে খুুঁতজ রেতে nyc.gov/covidtest 
রেখুন। 

o আেনার যবে COVID-19 হতয় িাতক িা হতয় িাকতে োতর িতল মতন হয় োহতল 
বনম্নবলবখে সিগুবল সেয না হওয়া েযেন্ত আেবন িাবিতে িাকুন: 

▪ আেনার উেসগেগুবল শুরু হতয়তে অন্তে 10 বেন হতয় রগতল; 
▪ জ্বর-হ্রাসকারী ওষুধ িযিহার না কতর আেনার বেন বেন ধতর জ্বর আতসবন।  
▪ আেনার সামবিক িারীবরক অিস্থার উন্নবে হতয়তে। 

o এোিাও, বকেু কমী, যাতের COVID-19 হতয়বেল িা হতয় িাকতে োতর, োতের 
বনউ ইয়কে  রস্টতের আিিযকোগুবল অনুযায়ী কাতজ আিার রযাগোন করার আতগ 
অিিযই আতরা রিবি বেন সময় অতেিা করতে হতি। 

• স্বাস্থযসম্মে িযবিগে স্বাস্থযবিবধ রমতন চলনু। 
o অন্তে 20 রসতকন্ড ধতর প্রায়িই সািান ও জল বেতয় হাে ধুন, বিতিষ কতর আেবন 

োকা েয়সা িা যাত্রীর িযাগ বনতয় ঘাোঘাটি করার েতর। সািান িা জল উেলব্ধ না 
হতল একটি অযালতকাহল-বভবিক হযান্ড সযাবনোইজার িযিহার করুন। 

o কাবি িা হাুঁবচর সময় একটি টিসুয িা জামার হাো বেতয় আেনার মুখ ঢাকুন। 
o যাত্রীতের িযিহাতরর জনয আেনার গাবিতে টিসুয ও হযান্ড সযাবনোইজার রাখনু। 
o স্পিেহীন রেতমতের বিকল্পগুবলতে উৎসাবহে করুন। নগে অিে এিং রেবিে কািে গুবল 

ঘাোঘাটি করা নযুনেম করুন। 
করদবন না: 
o হাে না ধুতয় রচাখ, নাক, মুখ স্পিে করতিন না। 
o হাে রমলাতিন না িা রিােতলর জল, আঠা, িা অনযানয বজবনস যাত্রীতের অফার করতিন 

না। 
• আেনার গাবিটি বনয়বমেভাতি েবরষ্কার ও জীিানুমিু করুন। 

o রয সকল জায়গা এিং িস্তুগুবলতে সচরাচর যাত্রীতের স্পিে লাতগ রসগুতলার বেতক বিতিষ 
মতনাতযাগ বেন, রযমন েরজার হােল, জানালার রিাোম, বিবিন্ন োলা, অিে আোন-
প্রোতনর রমবিন, সীতের হােল, সীতের গেী, িাকল এিং সীে-রিল্ট। বষ্টয়াবরং হুইল, 
ররবিওর রিাোম, বেক েবরিেে তনর ইবন্ডতকের ও কাে রহাল্ডাতরর মতো আেনার প্রায়িই 
স্পিে করা সারতফসগুবল মতুে রফলুন। 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


o ময়লা এিং ঝুল, কাবল প্রিতমই মুতে রফলুন। োরের রিবিরভাগ জীিাণু মুতে রফলতে 
সারতফসটির জনয উেযুি সাধারন জীিাণুনািক সামিী (উোহরণস্বরূে, রলারক্স, 
োরঅক্সাইি িা অযালতকাহল-বভবিক বিবিধ সামিী) িযিহার করুন। েবরষ্কার 
সারতফসগুবলর ওের জীিাণুনািক সি রিতক ভাতলা কাজ কতর। েবরষ্কার করার এিং 
জীিাণুনাি করার সামিীর রলতিলগুবল েিুন এিং অনুসরণ করুন। 

o েবরষ্কার এিং জীিাণমুুি করার সময় বিজতোতজতিল গ্লাভস িা অনয রকাতনা উেযিু 
প্রবেরিামলূক বজবনস িযিহার করুন। িযিহাতরর ের গ্লাভস আিজে না জায়গায় রফতল বেন 
এিং সািান ও জল বেতয় হাে ধুতয় রফলুন অিিা একটি অযালতকাহল-বভবিক হযান্ড 
সযাবনোইজার িযিহার করুন। 

o েবরষ্কার ও জীিানুমুি করার সময় গাবির েরজা রখালা রাখুন। 
o যাত্রীতের রঢাকািার আতগ সমস্ত সারতফস শুকাতনা েযেন্ত অতেিা করুন। 
o েবরষ্কার ও জীিানুমিু করার আতরা েতিযর জনয, nyc.gov/health/coronavirus বভবজে করুন 

এিং “Guidance for Businesses” (িযিসাবয়ক প্রবেষ্ঠানের জেয বের্দে বিকা) েৃষ্ঠায় “General 
Cleaning/Disinfection Guidance for Non-Health Care Settings” (স্বাস্থযতসিার সাতি 
সংযুি না িাকা জায়গাগুবলর সাধারন েবরষ্কার/জীিাণুমুিকরতণর বনতেে বিকা) রেখুন। 

• িারীবরক েরূত্ব িজায় রাখুন। 
o যখনই সম্ভি, বনতজর এিং অনযতের মতধয অন্তে 6 ফুে েরূত্ব িজায় রাখুন। 
o বনউ ইয়কে  রস্টে কাযেবনিোহী আতেি 202.18 অনুযায়ী যাত্রী িহন করার সময় চালকতের 

একটি মুতখর আিরণ েরতে হতি, এিং েইু িেতরর রিবি িয়সী এিং িারীবরকভাতি মুতখর 
আিরণ সহয করতে োরতিন রয সকল যাত্রী োতেরও একটি মুতখর আিরণ েরতে হতি। 
মুতখর আিরণ সংোন্ত আতরা েতিযর জনয, nyc.gov/health/coronavirus রেখুন এিং 
“FAQ About Face Coverings” (মুতখর আিরণ সম্পতকে  প্রায়িই বজজ্ঞাবসে প্রশ্নািলী)র 
জনয সোন করুন। 

o িারীবরক েরূত্ব িজায় রাখার জনয যাত্রীতের রেেতনর আসতন িসতে িলুন। গািীতে োটিে িন 
িাকতল যাত্রী উঠাতনার আতগই োটিে িনটি িে করুন। যবে গািীতে োটিে িন না িাতক, োহতল 
গাবির সামতনর এিং রেেতনর মতধয একটি স্বচ্ছ প্লাবষ্টতকর রিষ্টনী স্থােতনর করা বিতিচনা 
করুন (রনাে: রিষ্টনীগুবল বেেতন রেখার আয়না বেতয় রেখার সুবিধাতক িবেিস করতি না)। 
েযাবক্স এিং বলমবুজন কবমিন (Taxi and Limousine Commission, TLC) এর লাইতসন্স 
প্রাপ্ত গাবিগুবলর জনয চালকতের োটিে িন ইনস্টতলিন সম্পবকে ে TLC বনতেে বিকা রমতন চলতে 
হতি। 

o শুধু একই েতল িাকা যাত্রীতের একসাতি েবরিহন করুন। রগাষ্ঠীিদ্ধ ভাতি ভ্রমণ (যা 
“ভাগাভাবগ কতর” িা “েলুি” ভ্রমন বহতসতিও েবরবচে) অনুতমাবেে নয় (েযারাট্রানবজে 
গাবিগুবলর জনয োিা)। 

o িাইতরর োজা িাোস বভেতর রঢাকািার জনয গাবির োতের েরজাগুবল িযিহার করুন 
এিং/অিিা জানলার কাুঁচগুতলা নাবমতয় বেন। িাোতসর েুনরািেে ন িযিহার করা এবিতয় 
চলুন। 

 
ভয় এবং কলঙ্ক থেদক সুরক্ষার পেৃক তেয 

 
• এই প্রােভুে াি িনেিাে ও বিষময েিািার রকানও অজহুাে নয়। জাবে, জােীয়োর উৎস এিং 

অনযানয েবরচতয়র কারতন যাত্রী িা সম্ভািয যাত্রীতের বিরুতদ্ধ বিষময অবিধ। 
• আেনাতক যবে জাবে, জােীয়োর উৎস িা অনযানয েবরচতয়র কারতন হয়রাবন িা বিষময করা 

হয়, োহতল বনউ ইয়কে  বসটি মানিাবধকার কবমিন (NYC Commission on Human Rights)-
এ রযাগাতযাগ করার জনয 311 -এ রফান কতর িলনু “human rights” (মানিাবধকার), অিিা 
nyc.gov/cchr রেখুন এিং “Report Discrimination” (বিষময বরতোেে  করুন) এ বলক করুন। 

 

http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page


ননদজর এবং পনরবাদরর যত্ন ননন 
 

• অ্যাপ লাইদেনরnyc.gov/nycwellএ: স্বাস্থয এিং মানবসক সুস্থোর অনলাইন সরঞ্জাম। 
• NYC Well: বিনামূতলয মানবসক স্বাতস্থযর সহায়ো, সংবিপ্ত েরামিে এিং ররফাতরলগুবল জনয 24/7 

উেলব্ধ। 888-692-9355 নম্বতর রফান করুন িা nyc.gov/nycwellএ চযাে করুন। 
• ননউ ইয়কে  থেট COVID-19 মাননসক সহায়তার থহল্পলাইন: রিানা, সহায়ো করা এিং 

প্রতয়াজন হতল ররফার করার জনয প্রবিবিে রেিাোতররা আতেন। 844-863-9314 নম্বতর, 
রফান করুন সকাল 8ো রিতক রাে 10ো, সপ্তাতহ 7 বেন। 

• NYC Health and Hospitals: অবভিাসন বস্থবে িা অিে প্রোতনর িমো বনবিেতিতষ সকল বনউ 
ইয়কে িাসীতক েবরচযো প্রোন কতর। 844-692-4692 িা 311 নম্বতর রফান করুন। 

 
অ্বনহত োকুন 

 
• COVID-19 েতিযর জনয nyc.gov/health/coronavirus এ বনউ ইয়কে  বসটি স্বাস্থয েপ্তর (NYC 

Health Department) রেখুন। 
• বরতয়ল-োইম আেতিতের জনয nyc.gov/coronavirus ওতয়িসাইতে যান৷ 
• যাত্রীতের অিগবের জনয বেেতনর সীতে লাবগতয় রাখনু। রোষ্টার এিং প্রচার েতত্রর জনয 

nyc.gov/health/coronavirus রেখুন। 

পরিরিরিি পরিবিত ন হওয়াি সাথে সাথে NYC স্বািয দপ্তি (NYC Health Department) িাি সুপারিশগুরি 
পরিবিত ন কিথি পাথি। 6.11.20 
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