
 

 

যসকল কৃিষ মাঠকমী 
মা  ব বহার ও বারবার া  সুর া িবিধ মান  করা

 কািভড-১৯ এর সারণ াস করেত আপনােক স ূণ 

ডাজ িটকা দওয়া না হওয়া পয  আপিন মা  প ন।

 সিঠকভােব একিট মা  প ন। এিট িদেয় আপনার নাক 

এবং মুখ ঢাকেত হেব এবং এিট ঘন ঘন পিরবতন করা 

উিচত। 

 আপনার হাত সাবান এবং পািন িদেয় বারবার ধুেয় িনন 

বা কমপে  ৬০% অ ালেকাহলযু  হ া  স ািনটাইজার 

ব বহার ক ন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কউ অসু  হেল কী করেবন 
 কািভড-১৯ উপসগ দখা িদেলই বািড়েত থাকেত হেব 

এবং যােদর সােথ স একই বািড়েত বসবাস কের 

তােদর থেক আলাদা/আইেসােলশেন থাকেত হেব।

 কমীর কািভড-১৯ পিজিটভ হেল িনেয়াগকতা ানীয় 

া  কতৃপে র সােথ যাগােযাগ করেবন।
 

আরও তথ  জানেত িভিজট ক নঃ cdc.gov/coronavirus

 

 

যসকল কৃিষ মাঠকমী িটকা হণ কেরিন তােদর সুর া জন
মা  ব বহার ও বারবার া  সুর া িবিধ মান  করা 

এর সারণ াস করেত আপনােক স ূণ 

মা  প ন। 

সিঠকভােব একিট মা  প ন। এিট িদেয় আপনার নাক 

এবং মুখ ঢাকেত হেব এবং এিট ঘন ঘন পিরবতন করা 

বারবার ধুেয় িনন 

স ািনটাইজার 

উপসগ দখা িদেলই বািড়েত থাকেত হেব 

এবং যােদর সােথ স একই বািড়েত বসবাস কের 

আইেসােলশেন থাকেত হেব। 

পিজিটভ হেল িনেয়াগকতা ানীয় 

া  কতৃপে র সােথ যাগােযাগ করেবন।

 

 
 
 
 
 
 

 
কৃিষ কােজর সাইট িলেত কািভড

থেক সুর া 
 আপনার কমীেদর কােছ দৃশ মান হয় এমন ােন কািভড

স েক সুর া এবং তথ মূলক পা ার রাখুন।

 যসকল কমী িটকা হণ কেরিন এই পা াের তােদর 

জন  যসকল িনরাপ া ব ব া িনেদশ করেত হেবঃ মা  প ন

কমপে  6 ফুট দূের দূের থাকুন

িভড় ও ব  জায়গা এিড়েয় চলুন।

 আপনার কমীেদরেক িটকা হণ করেত উৎসািহত ক ন। 

আপনার অিভবাসন বা া  বীমার অব া িনিবেশেষ সকেলর 

জন ই কািভড-১৯ িটকা িনরাপদ

িবনামূেল । 

কনেট  সবেশষ সংেশাধনঃ 

cdc.gov/coronavirus 

  

হণ কেরিন তােদর সুর া জন  

সাইট িলেত কািভড-১৯ 

আপনার কমীেদর কােছ দৃশ মান হয় এমন ােন কািভড-১৯  

স েক সুর া এবং তথ মূলক পা ার রাখুন। 

যসকল কমী িটকা হণ কেরিন এই পা াের তােদর  

জন  যসকল িনরাপ া ব ব া িনেদশ করেত হেবঃ মা  প ন, 

দূের থাকুন, হাত ধৗত ক ন এবং  

িভড় ও ব  জায়গা এিড়েয় চলুন। 

আপনার কমীেদরেক িটকা হণ করেত উৎসািহত ক ন।  

আপনার অিভবাসন বা া  বীমার অব া িনিবেশেষ সকেলর  

িটকা িনরাপদ, যেথ  পিরমাণ আেছ এবং 

কনেট  সবেশষ সংেশাধনঃ ২৮ ম, ২০২১। 

 

এখােন আপনার 

িত ােনর লােগা 

িত াপন ক ন। 


