বসন্তের ছু টির সময় টিরাপন্তে থাকুি
বসেকালীি ছু টি (টরিং টরন্তসস) সসামবার, 29 মার্চ শুরু হন্তব। তাপমাত্রার উষ্ণতা বৃ টি পাবার পাশাপাটশ এবিং
োেু -িািু ন্তের টিকা গ্রহণ করা বৃ টি পাবার সান্তথ সান্তথ, আপিারা হয়ন্ততা ভ্রমণ করার টবষয়টি টবন্তবর্িা
করন্তছি। এখি ভ্রমণ করািা ভাল আইটিয়া িয়, কারণ COVID-19 এখিও একটি মারাত্মক ঝুুঁটক এবিং
আপটি, আপিার পটরবার, ও আপিার কটমউটিটিন্তক সিংক্রাটমত হবার ও ভাইরাস সিংক্রমণ করার ঝুুঁটক সৃ টি
কন্তর। সেিান্তরল সসন্টারস ের টিটিজ কন্তরাল অ্যান্ড টিন্তভিশি আমান্তের সকলন্তক শহর সছন্তে িা যাওয়ার
িিয অ্িু ন্তরাধ করন্তছ।
অ্িু গ্রহ কন্তর COVID-19 সিংক্রমণ সরাধ করন্তত সহায়তা করুি এবিং ভ্রমণ করন্তবি িা। যটে আপিার অ্বশযই
ভ্রমণ করন্তত হয়, তন্তব এই COVID-19 িটতন্তরাধক পরামশচগুন্তলা স্মরণ রাখন্তবি:
 অ্িযন্তের সথন্তক েূ রত্ব বিায় রাখুি, হযান্ড সযাটিিাইিার সান্তথ রাখুি এবিং বযবহার করুি, এবিং
েু ই বছন্তরর অ্টধক বয়সী সকন্তল একটি মাস্ক পটরটহত আন্তছ তা টিটিত করুি।
 কান্তরা বাটেন্তত থাকার পটরবন্ততচ একটি সহান্তিন্তল থাকা টবন্তবর্িা করুি। যটে আপিার বাটেন্তত
অ্িয সেি সথন্তক আসা সকান্তিা অ্টতটথ থান্তক, তান্তকও একই কাি করন্তত পরামশচ টেি।
 এমি কমচকাণ্ড সবন্তছ টিি সযগুন্তলা আপিান্তের অ্িযন্তের সর্ন্তয় টিরাপে েূ রত্ব বিায় রাখন্তত
সহায়তা করন্তব। িিসমাগম এটেন্তয় যাি, টবন্তশষত অ্ভযেরীণ পটরন্তবন্তশ।
 যটে আপিার পটরবান্তরর সেসয িয় এমি কান্তরা সান্তথ আপটি সময় বযয় করন্তবি, তন্তব বাটহযক
পটরন্তবশ অ্টধকতর টিরাপে, কারণ COVID-19 অ্ভযেরীণ পটরন্তবন্তশ সহন্তি ছোয়। পাকচ, সমুদ্র
সসকত, অ্থবা বযাকইয়ান্তিচ টমটলত সহাি, অ্থবা খাবার িিয বাটহন্তর টমটলত সহাি।
অ্িু গ্রহ কন্তর সখয়াল রাখন্তবি সয ভ্রমণকারী ও টিউ ইয়কচবাসী যারা টেন্তর আসন্তছি তান্তের টিউ ইয়ন্তকচ
িন্তবন্তশর পর সকায়ান্তরন্টাইি করা আবশযক হন্তত পান্তর। আন্তরা তন্তথযর িিয,
coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory -ওন্তয়বসাইন্তি টিউ ইয়কচ সেি-এর
COVID-19 ট্র্যান্তভল অ্যািভাইিটর (ভ্রমণ টবষয়ক উপন্তেশক) সেখুি।
যটে আপটি ভ্রমণ কন্তরি, তন্তব যখি আপটি টিউ ইয়কচ টসটিন্তত টেন্তর আসন্তবি তখি টিম্নটলটখত টবষয়গুন্তলা
করা অ্তযে গুরুত্বপূ ণচ:
 COVID-19 উপসগচগুন্তলার িটত লক্ষ্য রাখুি;
 পরীক্ষ্া কটরন্তয় টিি;
 কন্ত ারভান্তব COVID-19 িটতন্তরাধক পেন্তক্ষ্পগুন্তলা অ্িু সরণ করুি, সযি অ্িয কান্তরা
আন্তশপান্তশ থাকন্তল সবসময় মাস্ক পটরধাি করা এবিং অ্িযন্তের সথন্তক ছয় টেি েূ রত্ব বিায় রাখা;
এবিং
 যটে আপটি অ্সু স্থ সবাধ কন্তরি অ্থবা COVID-19 পরীক্ষ্ার েলােল পটিটিভ আন্তস তন্তব
তাৎক্ষ্টণকভান্তব টিন্তিন্তক আলাো কন্তর টিি।
আমরা আশা করটছ আপিারা বসন্তের ছু টি উপন্তভাগ করন্তবি এবিং বাটেন্ততই বহু টিরাপে, আিন্দময়
কমচকাণ্ড খুুঁন্তি পান্তবি। একন্তত্র, আমরা আমান্তের কটমউটিটিন্তত COVID-19 সিংক্রমণ সরাধ করন্তত পাটর।
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