সিটি অব ডেট্রয়েি COVID-19 িংক্রান্ত সিয়দেশিা

আপনার ররস্টুররন্ট/বার পুনরায় র ালার জনয 11টট ধাপ

COVID-19 এর জনয প্রস্তুতি এবং করণীয়
সম্পরকে একটট পতরকল্পনা তিতর করুন যারি
থাকরব:
•
•
•
•
•

কর্চারীয়দর
ে
পরীক্ষা করায়িার পদ্ধসি
কর্চারীয়দর
ে
স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্য়বক্ষণ
ে
পদ্ধসি
কায়ের স্থ্ায়ি আচরয়ণর পদ্ধসি
বযক্তিগি িুরক্ষা উপকরণ বযবহার পদ্ধসি
কর্স্থ্ল
ে
এবং র্ািবাহি পসরষ্কায়রর পদ্ধসি

তনরনাক্ত তবষরয় কর্চারীরেররক
ে
COVID-19 প্রতিক্ষণ
তেন:
• কর্য়ক্ষয়ে
ে
িংক্রর্ণ-ডরাধ করার অিুশীলি এবং পসরষ্কার
রাখার পদ্ধসি।
• বযক্তিগি িুরক্ষা উপকরয়ণর র্থার্থ বযবহার
• কর্চারীয়দর
ে
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
• লক্ষণর্ুি গ্রাহকয়দর প্রয়বশ কীিায়ব সিেন্ত্রণ করয়ি হয়ব

অতিতথর আপযায়নকারী এবং পতররবিনকারীরেররক
াবার গ্রহরণর স্থারন র্াস্ক এবং রান্নার অঞ্চরল র্াস্ক
ও গ্লাভস পতরধান কররি হরব।

যতে রকারনা কর্ীর COVID-19 এর একাতধক লক্ষণ রে া
যায় িরব অতবলরে বারটট বন্ধ করুন এবং ব
ু ভালভারব
পতরষ্কার করুন।

50%

স্বাভাতবক ধারণক্ষর্িার 50%

াতল রা ুন

রভৌি প্রতিবন্ধক স্থাপন করর, রটতবলগুতল ছত়িরয়
তছটটরয় ররর , এবং রর্রে বা চলাচরলর
জায়গাগুতলরি তনরেেিনা দ্বারা গ্রাহক ও কর্চারীরের
ে
র্রধয ছয় ফুট িারীতরক েূরত্ব বজায় রা ুন

অরপক্ষার স্থানগুরলা এবং
স্ব-পতররবিন করা াবার
বা পানীরয়র বযবস্থা বন্ধ
রা ুন এবং গ্রাহকরের
ভাগাভাতগ করর াওয়ার
আইরটর্গুতল সীতর্ি
করুন

গ্রাহকরের র্ুর র র্াস্ক পরা
আবিযক এবং গ্রাহকরা
অসুস্থ থাকরল প্ররবি
কররি রেওয়া হরব না এ
র্রর্ ে তনরেেিনা ফলক
লাগারি হরব

COVID-19 এর
তবস্তার ররাধ কররি
রটারটট রয সাবধানিা
অবলেন কররছ রস
সম্পরকে গ্রাহকরের অবতহি করুন।
গ্রাহকয়দর েিয ডর্াগায়র্ায়গর িার্গ্রী
ডর্র্ি িাইি বা প্রচারপে তিসর করুি।

প্ররিযক গ্রাহকরক রসবা
করার পরর অতধক সংস্পরি ে
আসা এলাকাগুতলরক
পতরস্কার করুন, রযর্ন
রটতবল, রর্নু, র্ূলযপতররিাধ
করার যন্ত্রাতে, এবং র্িলার
পাত্র প্রভৃ তি।

নগর কিৃ প
ে রক্ষর
অনুরর্াতেি
বতহরাঙ্গরন বসার
জায়গায় ওভাররহড
সুরক্ষাসার্গ্রী স্থাপন
করুন

সর্সশগাি রায়েযর সিবাহী
ে আয়দশ 2020-96 এবং 2020-97 অিুিায়র সিয়দশিাগুসল
ে
তিসর করা হয়েয়ে।

