
 

সিটি অব ডেট্রয়েি COVID-19 িংক্রান্ত সিয়দেশিা 

আপনার চুলকাটার দ াকান, নখ ও চুল পররচর্ যার দেলুন, বরি আটয 

পাল যার, অথবা ম্যাসেজ লাউঞ্জ পুনরায় দখালার জনয 8টট ধাপ 

 

 

COVID-19 এর জনয প্রস্তুরি এবং করণীয় েম্পসকয 

একটট পররকল্পনা তিরর করুন র্াসি থাকসব: 

• কর্ েচারীয়দর পরীক্ষা করায়িার পদ্ধসি 

• কর্ েচারীয়দর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্ েয়বক্ষণ পদ্ধসি 

• কায়ের স্থ্ায়ি আচরয়ণর পদ্ধসি 

• বযক্তিগি িুরক্ষা উপকরণ বযবহার পদ্ধসি 

• কর্ েস্থ্ল এবং র্ািবাহি পসরষ্কায়রর পদ্ধসি 

• ডেট্রয়েি শহয়রর ডিলুি এবং িাসপি কর্ েচারীয়দর েিয সিটি অব 

ডেট্রয়েি সবিার্য়ূলয দ্রিু COVID-19 পরীক্ষা করায়িার িুয়র্াগ সদয়ে। 

কর্ েচারীয়দর অবশযই িকাল 8িা ডেয়ক রাি 8িার র্য়যয 313-251-

4488 িম্বয়র ড াি কয়র একটি অযাপয়েন্টয়র্ন্ট করয়ি হয়ব (ডিার্বার 

ডেয়ক শুক্রবার)। পরীক্ষার ডকন্দ্র িকাল 11িা ডেয়ক সবয়কল 6িা পর্ েন্ত 

ড ালা োয়ক (শুক্রবার ও শসিবার), িকাল 8িা ডেয়ক সবয়কল 4িা 

(রসববার)। র্ায়দরয়ক পরীক্ষা করা হয়ব িারা সবিার্ূয়লয একটি সপসপই 

সকিও ডপয়ি পায়রি। 

 

 

 

 

 

 

রনসনাক্ত রবষসয় কম্ যচারীস রসক COVID-19 প্ররিক্ষণ 

র ন: 

• কর্ েয়ক্ষয়ে িংক্রর্ণ-ডরায করার অিুশীলি এবং পসরষ্কার রা ার পদ্ধসি। 

• বযক্তিগি িুরক্ষা উপকরয়ণর র্োর্ে বযবহার 

• কর্ েচারীয়দর কায়রা COVID-19 এর ডকাি লক্ষণ ডদ া সদয়ল অেবা 

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  
  

গ্রাহসকর ম্াস্ক েররসয় গ্রহণ করসি হয় এম্ন 

েব দেবা প্র াসনর েম্য় কম্ যচারীস রসক 

োব যক্ষরণক ম্াস্ক ও দচাসখর েুরক্ষা োম্গ্রী 

পররধান করসি হসব, দর্ম্ন দেে রিল্ড বা 

গগলে ্। 
 

 



 

 

 

দকবল গ্রাহক এবং িাস র পররচর্ যাকারী অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক 

রনর্যরিীলস রসক প্রসবসির অনুম্রি র ন এবং উপরিি র্ারা এসক 

অসনযর দথসক ছয় েুট  রূত্ব বজায় রাখসি পারসবন দকবল 

িাস রসকই অসপক্ষা করার িাসন অবিান করসি র ন। 

 

বযবহাসর থাকা ওয়াকযসেিনগুরলসক 

অন্তি ছয় েুট  সূর- সূর িাপন কসর 

গ্রাহক ও কম্ যচারীস র ম্সধয ছয় েুট 

িারীররক  রূত্ব বজায় রাখুন; 

ওয়াকযসেিনগুরলসক দর্ৌি প্ররিবন্ধক, 

দর্ম্ন দেক্সিগ্লাে বা রিপ কাসটযন দ্বারা 

আলা া কসর রাখুন; এবং অসপক্ষা করার 

িানগুসলাসি দম্সের উপর “X” রচহ্ন 

র সয় রচরহ্নি করুন। 

 

 
অযাপসয়ন্টসম্ন্ট এবং ওয়াক-ইন েম্ূসহর 

রনরু্যল দরকিয েংরক্ষণ করুন এবং দকান 

রনক্সিি COVID-19 দরাগী েনাক্ত হসল 

স্বািয রবর্াগসক েহায়িা করুন 

 

   

গ্রাহকস র মু্সখর 

ম্াস্ক পরা 

আবিযক এবং 

গ্রাহকরা অেুি 

থাকসল প্রসবি 

করসি দ ওয়া হসব 

না এ ম্সম্ য 

রনস যিনা েলক 

লাগাসি হসব 

 

 

েকল স্ব-পররসবরিি 

হালকা খাবাসরর বযবিা 

বন্ধ রাখুন এবং অসপক্ষা 

করার িাসন ম্যাগাক্সজসনর 

ম্সিা অসনযর োসথ 

র্াগার্ারগ কসর 

বযবহাসরর োম্গ্রী েররসয় 

দেলুন। 

 

সর্সশগাি রায়েযর সিব োহী আয়দশ 2020-114 অিুিায়র সিয়দশ েিাগুসল তিসর করা হয়েয়ে। 


